
Анотація вибіркової дисципліни 

«Газетно-журнальне виробництво» 

 

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у тому, щоб ознайомити 

майбутніх фахівців з технологією виробництва газетно-журнальної продукції. 

У завдання курсу входять розгляд основних етапів підготовки 

друкованого ЗМІ, огляд процесу реєстрації видання, аналіз процесу організації 

роботи редакцій газети та журналу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати 

достатній обсяг інформації для вироблення алгоритму організації друкованого 

ЗМІ; вміти організовувати, виробляти та видавати друкований медіа-продукт. 

Набуті компетентності: 

- здатність використовувати знання про технологічні, організаційні, 

управлінські особливості функціонування комунікаційних технологій; 

- здатність володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні 

користувача, використовувати інформаційні технології для рішення 

експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності 

(журналістика); 

- знати передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі журналістики; 

- знати методику й технологію створення аналогової та електронної 

версій видання; 

- знати порядок підготовлення видавничих оригіналів до здавання у 

виробництво й випуску видань у світ; 

- здатність професійно  використовувати методи редагування; 

- знати чинне законодавство, постанови, розпорядження, накази та інші 

нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність 

засобів масової інформації; 

- орієнтуватися у передовому вітчизняному та світовому досвіді 

створення інформаційної продукції; 

- орієнтуватися у  особливостях управління ЗМІ, його спеціалізації та 

профілю.  
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО” 

 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів — 

3 

Галузь знань 

06 – Журналістика 
За вибором За вибором 

Модулів – 1 

Спеціальність  

061 – Журналістика 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 2 2 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: немає 
Семестр 

Загальна кількість годин 

— 90 

3  3   

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних — 2 

самостійної роботи 

студента — 3,3 

Бакалавр 

16   6   

Практичні, семінарські 

18  6   

Лабораторні 

         

Самостійна робота 

56  60  

   

Вид контролю: 

екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,61 

для заочної форми навчання – 0,2 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у тому, щоб ознайомити 

майбутніх фахівців з технологією виробництва газетно-журнальної продукції. 

У завдання курсу входять розгляд основних етапів підготовки 

друкованого ЗМІ, огляд процесу реєстрації видання, аналіз процесу організації 

роботи редакцій газети та журналу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати 

достатній обсяг інформації для вироблення алгоритму організації друкованого 

ЗМІ; 

вміти організовувати, виробляти та видавати друкований медіа-продукт. 

Набуті компетентності: 



- здатність використовувати знання про технологічні, організаційні, 

управлінські особливості функціонування комунікаційних технологій; 

- здатність володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні 

користувача, використовувати інформаційні технології для рішення 

експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності 

(журналістика); 

- знати передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі журналістики; 

- знати методику й технологію створення аналогової та електронної 

версій видання; 

- знати порядок підготовлення видавничих оригіналів до здавання у 

виробництво й випуску видань у світ; 

- здатність професійно  використовувати методи редагування; 

- знати чинне законодавство, постанови, розпорядження, накази та інші 

нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність 

засобів масової інформації; 

- орієнтуватися у передовому вітчизняному та світовому досвіді 

створення інформаційної продукції; 

- орієнтуватися у  особливостях управління ЗМІ, його спеціалізації та 

профілю. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Семестр 3 

Змістовий модуль 1. Основні етапи виробництва газетно-журнального 

продукту 

 

Тема 1. Реєстрація друкованого ЗМІ в Україні. 

Тема 2. Організація роботи редакції ЗМІ. 

Тема 3. Технологія творення газетно-журнального тексту. 

Тема 4. Композиційно-графічна модель газети та журналу. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Семестр 3 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Разом 

У тому числі 
Разом 

У тому числі 

л п лаб 
ін

д 
с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Основні етапи виробництва газетно-журнального продукту 

Тема 1. Реєстрація 

друкованого ЗМІ в 

Україні. 

11 2 2   7 12 1 1   10 

Тема 2. Організація 

роботи редакції ЗМІ. 
19 4 4   11 12 1 1   10 



Тема 3. Технологія 

творення газетно-

журнального тексту. 

19 4 4   11 12 1 1   10 

Тема 4. Композиційно-

графічна модель 

газети та журналу. 

41 6 8   27 36 3 3   30 

Разом за змістовим 

модулем 1 
90 16 18   56 72 6 6   60 

Разом 90 16 18   56 72 6 6   60 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

Випуск студентської газети факультету систем і засобів масової 

комунікації «Гончар Інфо» з організацією виробничого процесу. Студенти 

мають отримати практичні знання з підготовки та випуску періодичного 

видання, залучитися до процесу редактури, верстки, випуску, електронного 

поширення студентської газети. 

 

Методи навчання 

Лекції, практичні заняття, поточні консультації, індивідуальні заняття. 

 

Методи контролю 

Форми поточного контролю – відповіді на практичних заняттях, контроль 

виконання завдань із самостійної роботи.  Формою підсумкового контролю є 

екзамен. 
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Інформаційні ресурси 
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2. How it's made – Newspapers // 

https://www.youtube.com/watch?v=G7zYpvtRAlE. 

3. mediamedia.me. 
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6. redactor.in.ua. 

7. www.encyclopedia.com/topic/newspaper.aspx 
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